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representerade fastigheter (15 av 29):  
TV: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11*, 13, 14*, 17  
LS: 2a*, 4a, 5a, 1b, 6b       *=genom fullmakt 
 
 
1. Till stämmans ordförande valdes Björn Holmberg och till sekreterare valdes Örjan Strandberg. 

Stämman gav sitt godkännande till att föreningsstämman genomfördes för sent. Enligt 
stadgarna ska stämman genomföras före april månads utgång. 
 

2. Till justeringsmän och rösträknare valdes Anette Fagerstam och William Halldin. 
 

3. Stämman godkände kallelsen. Stämman godkände muntliga fullmakter  
 

4. Stämman kunde fastställa dagordningen. 
 

5. Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen som därefter lades till handlingarna. 
Revisorssuppleant Cecilia Forsberg läste upp revisionsberättelsen som därmed lades till 
handlingarna. 
 

6. Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen för år 2012 års förvaltning. 
 

7. Inga motioner hade inkommit. Inga framställningar från styrelsen förelåg.  
 

8. Styrelsen föreslog inga ersättningar för styrelse- resp revisorsuppdrag, vilket stämman beslutade 
i enlighet med.  
 

9. Fastställdes årsavgiften till SEK 2400 i enlighet med styrelsens förslag. Motivet är 
målsättningen att ackumulera en reserv för att i framtiden även kunna åtgärda 
dagvattenledningarna. Årsavgiften skall vara inbetald före den sista november. Inbetalningskort 
delades ut till alla närvarande och senare till de fastigheter som ej var representerade på mötet.  
 

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Efter årsstämman utgörs styrelsen av:  
Ordförande Petter Danielsson (nyval, 2-årigt mandat till 2015) 
Kassör  Anders Söderblom (nyval, 2-årigt mandat till 2015) 
Sekreterare Örjan Strandberg (kvarvarande, 2-årigt mandat till 2014) 
Styrelsesuppleanter Peter Forsberg  (omval, 1-årigt mandat till 2014) 
   Mats Burtu  (nyval, 1-årigt mandat till 2014) 
 

11. Val av revisorer och suppleanter: 
Revisor  Åsa Danielsson (nyval 2-årigt mandat till 2015) 
Revisorsuppleant Cecilia Forsberg (omval, 1-årigt mandat till 2014) 
 
 

12. Fråga om valberednings sammansättning. Stämman utsåg Micke Eriksson och Peter Forsberg 
att kvarstå som valberedning till nästa årsstämma. 
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13. Styrelsens redogörelse för kommande rörarbeten. 
Entreprenören Aarslell Rörteknik har nu kontrakterats i enlighet med tidigare stämmobeslut. 
Man kommer att igångsätta arbetet under vecka 23, då man installerar sig i vårt område. Under 
vecka 24 kommer den första reliningen av huvudstammarna att ske. Under denna process 
måste de som är anslutna till sagda stam, avstå all spolning till avlopp för att inte orsaka skada 
vid härdningsprocessen. Denna kan ta 24 timmar.  
 
Under vecka 25 kommer individuell relining att ske från var och en av fastigheterna ut till 
huvudstam. Även vid detta tillfälle måste varje fastighet avstå från att nyttja avlopp.  
Efter denna andra process är reliningen avklarad. Aarsleff vill dock göra en reservation för att 
även nyttja början av vecka 26 för eventuellt efterarbete. 
 
Styrelsen kan konstatera att samtliga medlemmar föredömligt och i god tid har betalat sin andel 
av entreprenörskostnaderna.  
 
Informerades även om att styrelsen under vecka 22 kommer att informera ytterligare om det 
förestående anläggningsarbetet. 
 

14. Under övriga frågor tog Peter Forsberg upp fråga om att för samfällighetens räkning hyra en 
container under hösten för trädgårdsavfall. Den förmodade kostnaden inkl frakt skulle vara 
mellan 3000 - 5000 kronor. Stämman medgav styrelsen att fatta beslut i frågan.  
Diskuterades även en ’styrelseöverlämning’ där lämpligen tidigare styrelse träffar ny d:o för att 
överföra information.  
Föreslog Barbro Eriksson att för kommande stämmor inkludera en färdigtryck fullmakt redan i 
kallelsen för att undvika risken för icke-beslutsmässighet.  
 

15. Årsstämmans protokoll finns tillgängligt hos sekreteraren men kommer även att delas ut till alla 
medlemmar. Dessutom finns det upplagt på samfällighetens hemsida www.lillatorkil.se.  
 

16. Stämman avslutades. 

 

_______________________________  
Sekreterare Örjan Strandberg   

 
Justeras: 
 
 
_______________________________  ___________________________________       
William Halldin Anette Fagerstam  
 


